Verslag van de beheerraad van maandag 4 februari 2008
Aanwezig : Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius , Jean-Pierre Rogiest.
Ziek: Stani Warchal
De vergadering wordt gestart om 18.00 hr
Besproken onderwerpen:

1.

De nieuwjaarssamenkomst van 3 februari 2008 is voortreffelijk verlopen, en rekening houdend met de
nog vele aanwezigen laat op de avond kan gesteld worden dat het een aangename dag was. De dag
bezorgde ons enkele primeurs: de intronisatie na het diner, het zingen van 3 strofen van Klokke
Roeland.

2.

Er zal wel op toegezien worden dat bij een volgende nieuwjaarssamenkomst iets eerder gestart wordt
met het aperitief zodat diegenen die eerst toekomen niet vergaan van de dorst.

3.

Luc De Wilde, onze nieuwe broeder, heeft al een oorkonde besteld. Patrick Gustin zal hier voor zorgen,
Jean-Pierre bezorgt Patrick de juiste informatie. Wij maken van de gelegenheid gebruik om te vragen of
er nog broeders zijn die een oorkonde wensen en anderzijds zijn er nog broeders die nog niet de
oorkonde hebben betaald.

4.

Er wordt tevens gevraagd om de jaarlijkse bijdrage van € 75,00 te storten dit liefst voor eind februari.
Henri zal de betrokkenen hieraan regelmatig herinneren.

5.

Er zijn nog 25 flessen van de Belleman jenever, die worden van de hand gedaan voor € 13,00 per fles,
dit omwille van het feit dat er in april de “ Julien “ jenever op de markt zal komen. De Belleman
jenever is te verkrijgen bij Henri. Hierbij wordt ieder uitgenodigd op de voorstelling van de “ Julien “
jenever op 13 april 2008 om 11.00 Hr aan Belfort te Gent (ter hoogte van de Mammelokker) Bij slecht
weer wordt een locatie in de buurt gezocht.

6.

De eerstvolgende uitstap voor april 2008 zal zijn: het Museum van de Gerechtelijke Politie (om 08.30
Hr afspraak te Gent, Pacificatielaan, parkeren op de parking van Lunch Garden en Pizza Hut) Ter
plaatse krijgen wij koffie, en wat uitleg. De aanwezigen zullen in 2 groepen verdeeld worden, de ene
groep gaat naar het labo terwijl de andere naar het museum gaat, daarna wordt er gewisseld. Om 12.00
hr gaan we dineren te Gent, Kammerstraat in Carlos Quinto. In de namiddag worden wij verwacht voor
bezoek aan het communicatiebedrijf (reclamebureau) Vandekerckhove&De Vos te Melle,
Brusselsesteenweg.. Etienne en Christiaan gaan met de dames het restaurant gaan verkennen op
16 /02/2008 en pogen een diner te bepalen.

7.

Aangezien op de nieuwjaarsmaaltijd de lijst waarbij elkeen zijn suggesties kon invullen in verband met
komende uitstappen, wel in de vestzak van Jean-Pierre zat maar door zijn vergetelheid niet de nodige
rondgang maakte, wordt langs deze weg nog eens gevraagd dat de broeders de nodige initiatieven
nemen om tijdig een uitstap te organiseren. Jean-Pierre zal een lijst maken met de reeds gekende
suggesties voor uitstappen.

8.

Volgende vergadering is gepland op maandag 3 maart 2008 om 18.00 Hr bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent

9.

De vergadering werd afgesloten om 20.00 Hr .

Verslag van de beheerraad van maandag 3 maart 2008
Aanwezig : Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean-Pierre Rogiest.
Ziek: Stani Warchal
Met vakantie in Turkije: Jean Statius
De vergadering wordt gestart om 18.05 hr
Besproken onderwerpen:
1.

Jacques vermeldt dat Stani nog altijd ziek is. Stani heeft Jacques gemeld dat hij voor begin maart liever
geen bezoek wenst. De beheerraad zal informeren wanneer het past om hem te bezoeken.

2.

Arnold heeft de beheerraad schriftelijk gemeld dat hij wenst zijn lidmaatschap op te zeggen. Hij
bedankt iedereen voor de jarenlange samenwerking. Zijn beslissing is louter persoonlijk en niet gericht
noch tegen een van de leden, noch tegen de broederschap in het algemeen. De beheerraad wenst Arnold
veel succes en hoopt dat de gelegenheid zich zal voordoen dat hij terugkeert.

3.

De lijst van de leden wordt overlopen om na te kijken wie van de leden nog effectief actief is.
Momenteel zijn er nog 28 effectieve actieve leden.

4.

Er zijn nog 4 leden die niet betaald hebben. Henri zal de betrokkenen hierover spreken.

5.

Het huishoudelijk regelement werd overlopen en nagekeken op fouten, en aangepast aan de realiteit.

6.

De eerstvolgende uitstap voor april 2008 zal zijn: het Museum van de Gerechtelijke Politie (om 08.30
Hr afspraak te Gent, Pacificatielaan, parkeren op de parking van Lunch Garden en Pizza Hut) Ter
plaatse krijgen wij koffie, en wat uitleg. De aanwezigen zullen in 2 groepen verdeeld worden, de ene
groep gaat naar het labo terwijl de andere naar het museum gaat, daarna wordt er gewisseld. Om 12.00
hr gaan we dineren te Gent, Kammerstraat in Carlos Quinto. In de namiddag worden wij verwacht voor
bezoek aan het communicatiebedrijf (reclamebureau) Vandekerckhove&De Vos te Melle,
Brusselsesteenweg.. Etienne en Christiaan en Jean zijn met de dames het restaurant gaan verkennen
en hebben het diner vastgelegd.

7.

In de volgende uitnodigingen zal de voorzitter een of andere vereniging met een Gents karakter
toelichten.

8.

Er wordt nagekeken op welke wijze de Broederschap officiëel kan uitgenodigd worden op evenementen
in Gent om naambekendheid te krijgen en contacten te leggen en leden te werven. Een of meerdere van
de broeders zouden op deze wijze de Broederschap officiëel kunnen vertegenwoordiger.

9.

Etienne heeft al voor juni het bezoek vastgelegd in het museum van de Rijkswacht in de kazerne van
Etterbeek en de paardenstallen. Een mogelijk restaurant is “ La Becasse “ te Elsene of de “ Mess “ te
Brussel Andere voorstellen voor restaurants of voor een namiddagactiviteit die dag zijn welkom.

10. Alle broeders worden uitgenodigd (met partner) op de voorstelling van de “ Julien jenever “ op 13 april
2008 om 11.00 Hr aan de Belleman Pub.
11. Volgende vergadering is gepland op maandag 7 april 2008 om 18.00 Hr bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent
12. De vergadering werd afgesloten om 19.45 Hr .

Verslag van de beheerraad van maandag 7 april 2008
Aanwezig : Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean-Pierre Rogiest.
Verontschuldigd: Jean Statius
De vergadering wordt gestart om 18.25 hr
Besproken onderwerpen:
1.

De voorstelling van de “Julien-jenever” is dus voorzien op zondag 13 april 2008 om 11.00 Hr aan het
Belfort (Een parade met het borstbeeld van “ Julien “ en de reus “ Julien “ vertrekt van de
Bieskapelstraat over het Sint Baafsplein naar het Belfort) Er wordt verwacht dat Frank Beke een
speech zal geven, en dat Pierke Pierlala het evenement zal “opluisteren” De proeverij zal gebeuren met
medewerking van Pol Rysenaer (van het druppelkot) De verdere details worden nog besproken op 8
april met de inrichters. Elke broeder met partner is van harte welkom op de voorstelling van de “Julienjenever”

2.

Gezien het jammerlijk wegvallen van onze ceremoniemeester Stani Warchal komt deze plaats vrij.
Aan Jean wordt gevraagd om voorlopig deze taak op zich te nemen. Op deze wijze komt ook de taak
van raadslid vrij. Kandidaturen zijn welkom, dit uiterlijk tegen 1 december 2008. De taak van dit
raadslid zou onder meer het verzamelen zijn van informatie en gegevens voor toekomstige uitstappen
(dus niet het organiseren zelf) Tegen de komende algemene vergadering moet de aanstelling van het
raadslid een voldongen feit zijn, evenals de verkiezing

3.

Er wordt overeengekomen dat zolang de voorraad strekt de kruiken jenever van de Maandagbroeders
zullen gebruikt worden als relatiegeschenk., eventueel kan daarna bij uitputting van de voorraad
overgeschakeld worden op “ Julien jenever “

4.

De eerstvolgende uitstap voor april 2008 staat dus vast.: het Museum van de Gerechtelijke Politie. Om
12.00 hr gaan we dineren te Gent, Kammerstraat in Carlos Quinto. (Parkeren onder de Vrijdagmarkt)
In de namiddag worden wij verwacht voor bezoek aan het communicatiebedrijf Vandekerckhove&De
Vos te Melle. Gedetailleerde informatie volgt via de gebruikelijke uitnodiging.

5.

De uitstap voor juni 2008 naar Etterbeek wordt georganiseerd door Etienne Van Bever. Henri en
Jacques kijken na waar en hoe wij kunnen dineren.

6.

Aangezien het weinig waarschijnlijk is dat wij als “startplaats” de “Neptunus Lounge” behouden, wordt
aan eenieder gevraagd om suggesties voor een – hopelijk – definitief lokaal.

7.

Volgende vergadering zullen de statuten onder de loep genomen worden teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de realiteit.

8.

Volgende vergadering is gepland op maandag 5 mei 2008 om 18.00 Hr bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent

9.

De vergadering werd afgesloten om 19.45 Hr .

Verslag van de beheerraad van maandag 5 mei 2008
Aanwezig : Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius, Jean-Pierre Rogiest.
De vergadering wordt gestart om 18.15 Hr
Besproken onderwerpen:
1.

Sommige broeders verzochten de beheerraad om de “statuten” te bezorgen. Aangezien het
“huishoudelijk reglement” aan herwerking toe is en de algemene vergadering hierover zijn fiat moet
geven, wordt hiermee gewacht.

2.

De evolutie van de zaak aan het Sint Veerleplein te Gent “ Charlekijn “ wordt met argusogen gevolgd
omdat dit mogelijk een locatie kan zijn als lokaal voor de broeders. Eens het VTM-programma
“Restaurant” beëindigd zullen de kandidaat-uitbaters van deze zaak beslissen of zij deze uitbating
verderzetten.

3.

De volgende uitstap naar Etterbeek zal wellicht starten vanop de parking te Gentbrugge onder de E17,
met ontbijt op de bus. Wij zouden moeten kunnen vertrekken om 08.00 Hr. Henri zorgt voor de
bestelling van de bus (liefst met koffie) en Etienne zorgt voor de koeken. Henri spreekt af met Jean om
te pogen het diner te reserveren in de “ Prins Albert “

4.

Als we worden toegelaten tot de “ Prins Albert “ is het strikt noodzakelijk dat de kledingetiquette strikt
wordt gerespecteerd. Een das en kostuum zijn hier op hun plaats.

5.

De lay-out van de verslagen werd onder de loep genomen. Jacques zal in samenspraak met Jean-Pierre
pogen om hier uniformiteit in te brengen.

6.

De algemene teneur van de vorige uitstap is zeer positief. De ontvangst en de uitleg was zeer goed.

7.

Er mag al nagedacht worden over een locatie voor de komende algemene vergadering in december en
voor de nieuwjaarssamenkomst. Rekening houdend met de plaats van ceremoniemeester die vrijkomt
wordt eveneens gevraagd wie zich kandidaat stelt.

8.

Aan Christian Van Parijs werd gevraagd om de taak van fotoreporter op zich te nemen en eventueel de
bestaande foto’s te archiveren, die dit ook heeft aanvaard.

9.

Er wordt gediscuteerd over het feit dat het aangewezen is om ’s namiddags geen activiteit of enkel een
van een ludiek of licht genre. Er wordt aan de inrichter(s) gevraagd hiermede rekening te houden.

10. Er zijn slechts een paar broeders die geen e-mail adres hebben of hebben opgegeven. Om sneller de
verslagen te kunnen doorsturen ware dit wellicht aangewezen hierover toch te kunnen beschikken .
Hierdoor worden kosten van postzegels en briefomslagen en papier gespaard.
11. Volgende vergadering is gepland op maandag 2 juni 2008 om 18.00 Hr bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent
12. De vergadering werd afgesloten om 19.45 Hr .

Verslag van de beheerraad van maandag 2 juni 2008
Aanwezig : Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean-Pierre Rogiest.
Verontschuldigd: Jean Statius
De vergadering wordt gestart om 18.12 Hr
Besproken onderwerpen:

1.

Henri heeft nog contacten gelegd om toegelaten te worden in de “ Prins Albert “ tijdens de komende
uitstap. Hiervoor zal Jean-Pierre een brief met een lijst van de broeders voorbereiden en aan Henri
bezorgen via mail.

2.

Er wordt er nog eens de nadruk op gelegd da,t als we worden toegelaten tot de “ Prins Albert “ het
strikt noodzakelijk is dat de kledingetiquette strikt wordt gerespecteerd. Een das en kostuum zijn hier
op hun plaats.

3.

Er wordt bevestigd dat de volgende uitstap op 16 juni 2008 start op de parking onder de E3 langs de
Land van Rodelaan, waar de bus ons om 08.00 Hr naar Etterbeek brengt. Jean-Pierre zorgt voor mini
ontbijtkoeken, Henri zorgt voor de bus en voor koffie op de bus. Henri zorgt ook voor 2 flessen jenever
voor onze gidsen ter plaatse en voor een natje voor de broeders op de bus.

4.

Christian Van Parijs heeft zich ontfermd over de foto’s van de broeders. Hierbij wordt Christian
uitgenodigd voor de volgende bestuursvergadering om dit in detail te bespreken.

5.

Er wordt gevraagd naar voorstellen voor de uitstap voor 15 september 2008. Het bestuur kijkt na of er
een bezoek aan een kaarsenfabriekje, met diner in “ De Klok “ op de Albertlaan te Gent, en een bezoek
aan de Kanoclub van Gent mogelijk is. Stokerij Van Damme en de plastiekfabriek te Melle met diner
in het Hof van Oranje te Balegem is eveneens een mogelijkheid. Dit betekent niet dat andere suggesties
meer dan welkom zijn. De uitstap voor 17 november 2008 zal worden georganiseerd door Luc Van
Acker (dag in het kader van muziek)

6.

Ter herinnering, de algemene vergadering zal doorgaan op 15 december 2008.

7.

Henri neemt nog eens contact met “ Betty “ in het Patershol in de Corduwanierstraat om na kijken of dit
als vergaderlokaal of startplaats kan dienen. Dit was een van de laatste suggesties van Julien Pauwels.

8.

Tijdens de Gentse Feesten wordt er overwogen om ter hoogte van Carlos Quinto te Gent in de
Kammerstraat een terrasje te voorzien ter promotie van de Julien Jenever. Hiervoor zou onder andere
het beeld van Julien ter beschikking gesteld worden. De broeders zullen voor deze activiteit tevens een
uitnodiging ontvangen met een (of meerdere) gratis drankbon. Deze actie zal doorgaan zowel op de
eerste maandag als op de dag van de lege portemonnees. Juiste informatie volgt later.

9.

Jacques stelt voor om een stempel te laten maken van de broederschap.

10. Volgende vergadering is gepland op maandag 7 juli 2008 om 18.00 Hr bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent
11. De vergadering werd afgesloten om 19.40 Hr .

Verslag van de beheerraad van maandag 7 juli 2008
Aanwezig :Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius Jean-Pierre Rogies
Christian Van Parys werd uitgenodigd en was eveneens aanwezig
De vergadering wordt gestart om 18.15 Hr
Besproken onderwerpen:
1. De algemene teneur over de vorige uitstap was zeer positief, zeker rekening houdend met het
feit dat de locatie voor het diner pas op het laatste moment werd bepaald. De genodigden
waren eveneens laaiend enthousiast, enkelen wensen zich al op te geven als kandidaatbroeder.
2. Volgende uitstap wordt ingericht door Werner Claerman. Wij zullen een bezoek brengen aan
Resilux, Damstraat 4 Wetteren. (een bedrijfdat van korrels de basis voor PET flessen maakt.
Henri zoekt uit of een diner in Hof van Oranje te Balegem mogelijk is, eventueel gevolgd door
een bezoek aan de distillerie van Balegemse Jenever. Eventueel is ’t Stoveke te Melle ook een
optie of Het Dennenhof te Laarne of De Kersentuin te Gentbrugge. Henri zal tegen de
volgende vergadering de locatie mededelen zodat de bestuursleden die het wensen kunnen
gaan proeven. Deze uitstap zal gebeuren met eigen transport. Een andere optie is vertrekken
vanuit het Middenstandshuis te Merelbeke en daar na het bezoek terug te kerenvoor het diner.
Het bestuur (Henri) neemt contact met Luc De Wilde om te zien of dit mogelijk is
3. In de namiddag van de uitstap van september wordt geen activiteit voorzien. Eventueel kan na
het diner een korte uiteenzetting gegeven worden over sigaren, met “degustatie”
4. Christian heeft een album voorbereid met mogelijkheden van presentatie van de activiteiten
door de jaren heen. De bedoeling is dat de foto’s van belangrijkste activiteiten gestructureerd
worden gearchiveerd. Christian zal ook navragen bij de leden wie geïnteresseerd is om foto’s
aan te kopen. Er wordt gedacht om deze foto’s te koop aan te bieden aan € 0,50 per stuk.
5. Bij de volgende uitstap zal nog eens nagevraagd worden wie de boek “ Het Gentse dialekt.
Klank- en Vormenleer” met als kernspreuk “Liever Gentsch dan Fransch” wenst aan te
kopen. Er zal wel gevraagd worden om de kostprijs op voorhand te voldoen.
6. De uitstap in november zal worden ingericht door Luc Van Acker, dit in het kader van
“muziek” en deze zal doorgaan in de Bijloke te Gent. Locaties voor het diner moeten nog
worden gezocht.
7. Aan Christian wordt ook gevraagd om een lijst bij te houden om met alle mogelijke suggesties
over eventuele uitstappen. Op deze manier gaan geen ideeën of suggestie verloren en kunnen
soms voorstellen gecombineerd worden. Als er voorstellen zijn mogen deze aan Christian
overgemaakt worden. Het is geenszins de bedoeling dat suggesties volledig worden uitgewerkt
door het bestuur. Christian wordt eveneens uitgenodigd op de volgende vergaderingen.
8. Volgende vergadering is gepland op maandag 4 augustus 2008 om 18.00 Hr bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent
9. De vergadering werd afgesloten om 19.45 Hr .

Verslag van de beheerraad van maandag 4 augustus 2008
Aanwezig: Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius Jean-Pierre Rogiest
Christian Van Parys werd uitgenodigd en was eveneens aanwezig
De vergadering wordt gestart om 18.15 Hr

Besproken onderwerpen:
1.

Voor de volgende uitstap heeft Henri nog geen restaurant kunnen vastleggen. Wegens verbouwingen in
het Middenstandhuis te Merelbeke, is deze optie niet mogelijk.

2.

De volgende uitstap ingericht door Werner Claerman, ligt vast. Wij zullen een bezoek brengen aan
Resilux, Damstraat 4 Wetteren. (een bedrijf dat van korrels de basis voor PET flessen maakt) Wellicht
zal er ter plaatse een ontbijt of toch koffie voorzien worden. In de namiddag kan een bezoek
overwogen worden aan de Balegemse Graanjeneverstokerij. Jacques voorziet, indien er geen
namiddagbezoek is, om een sigarendegustatie met uitleg te geven. Hij brengt in ieder geval sigaren en
andere attributen mee. Aan Willy Verlee zal gevraagd worden of in zijn bedrijf eventueel de
sigarendegustatie kan doorgaan. Een andere optie is het atelier van Antoine Van Acker.

3.

Er wordt nog eens nagevraagd wie het boek “ Het Gentse dialekt. Klank- en Vormenleer” met als
toenmalige kernspreuk “Liever Gentsch dan Fransch” wenst aan te kopen. Wie al wil bestellen kan dit
rechtstreeks doen aan Jacques Vervaet. Wij vragen wel om de kostprijs op voorhand te voldoen. Het
boek kost 27,48 euro Het betreft de doctoraatsthesis (1907) van dr. Jan Oscar De Gruyter, opgemaakt
door en van commentaar voorzien van dr. Johan Taeldeman. 450 pagina's

4.

De uitstap in november zal worden ingericht door Luc Van Acker, dit in het kader van “muziek” en
deze zal doorgaan in de Bijloke te Gent met ontbijt om 08.30 Hr in de refter van de Bijloke; 09.30 Hr
bezoek aan de afdeling Jazz en woord (optredens van studenten); bezoek aan de opnamestudio met een
demo-opname van “ Klokke Roeland”; om 11.00 bezoek aan kunstacademie (zelfde gebouw) demo
schilderen; om 12.00 Hr bezoek aan Vlamo (federatie amateurkunsten)

5.

Wellicht wordt het diner voor deze uitstap voorzien te Gent, Botermarkt 10 “ Central – Au Paris “
(09/223.97.75) Het bezoek aan de Bijloke zal enkel de voormiddag beslaan, het diner pas om 13.00 Hr
starten en de namiddag wordt wellicht afgesloten in “ De Muze “ Rekelingestraat te Gent (straat aan het
Gravensteen die het St Veerleplein verbindt met de Burgstraat.

6.

Jacques heeft al een suggestie voor 2009 namelijk bezoek en diner op de Gentse Barge.

7.

Jacques zal samen met Luc Van Acker een zangstonde voorbereiden die kan gebracht worden bij de
algemene vergadering en/of de nieuwjaarssamenkomst.

8.

Henri kijkt nog eens na of de Algemene Vergadering kan doorgaan bij “ Betty “ in de
Corduwanierstraat Gent.

9.

Er wordt gevraagd aan alle broeders of zij iemand kennen die een mal in latex kan maken van ons
“ beeld Julien “
Volgende vergadering is gepland op maandag 1 september2008 om 18.00 Hr bij de penningmeester
Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent.

10. De vergadering werd afgesloten om 19.30 Hr.
----------------------------

Verslag van de beheerraad van maandag 6 oktober 2008
Aanwezig: Jacques Vervaet, Henri Deplus, Jean Statius, Christian Van Parys en Jean-Pierre Rogiest
Etienne Van Bever is verontschuldigd wegens ziekte
De vergadering wordt gestart om 18.00 Hr.
Besproken onderwerpen:
1. De uitstap in november, georganiseerd door onze broeder Luc Van Acker, zal doorgaan in de Bijloke te
Gent met ontbijt om 08.30 Hr. in de refter van de Bijloke; 09.30 Hr. bezoek aan de afdeling Jazz en woord
(optredens van studenten, onder leiding van Peter Rouffaer) en aan de opnamestudio met een demoopname van “ Klokke Roeland”; om 11.00 bezoek aan kunstacademie (zelfde gebouw) demo schilderen;
om 12.00 Hr. bezoek aan Vlamo (federatie amateur-kunsten)
2. Het diner was voorzien te Gent, Botermarkt 10 “ Central – Au Paris “ (09/223.97.75) Het bezoek aan de
Bijloke zal enkel de voormiddag beslaan, het diner zal pas om 13.00 Hr. starten. Wellicht daarna een
bezoek aan de “Muze”… Maar aangezien er slechts plaats voor 24 personen in voormeld restaurant wordt
toch uitgekeken naar een alternatief.
3. Aan de broeders worden suggesties gevraagd voor de nieuwjaarssamenkomst. Eén van de opties is “Salons
Caipirinha” te Merelbeke Burgemeester Maenhautstraat 92a Het bestuur zal, nadat Henri heeft contact
opgenomen, eventueel ter plaatse gaan verkennen en proeven. Gezien de positieve ervaring met de
“Rooselaer” te Heusden wordt er eventueel ook overwogen om dit een tweede maal te proberen.
4. Voor de algemene vergadering van 15 december 2008 werd contact gelegd met de Oase te Wondelgem. De
prijs voor de Algemene Vergadering zal € 40,00 per persoon zijn. Voorlopig wordt dit als vergaderplaats
gefixeerd.
5. Tijdens de volgende vergadering zal de wijziging van het Huishoudelijk Reglement besproken worden.
Jacques zal de suggesties aan de beheerraad doormailen evenals als aan Dominique Morel, met verzoek
om eventuele opmerkingen
6. Er wordt nog eens gevraagd aan alle broeders of zij iemand kennen die een mal in latex kan maken van ons
“ beeld Julien “ zodat we een kopie kunnen maken van het hoofd. Christian zal in ieder geval navragen
bij zijn buurvrouw die blijkbaar artieste is.
7. Bij de volgende algemene vergadering zal aan ieder gevraagd zich in 1 minuut voor te stellen (kwestie van
een idee te hebben over het huidig of vorig beroep)
8. De vergadering werd afgesloten om 19.50 Hr, met dank aan Henri voor de Dubbele en Tripel Westmalle.
Volgende vergadering is gepland op maandag 3 november 2008 om 18.00 Hr. bij de penningmeester Henri p/a
Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent.
------------------------- -----

Verslag van de beheerraad van maandag 3 november 2008
Aanwezig: Jacques Vervaet, Henri Deplus, Jean Statius, Christian Van Parys, Etienne Van Bever en Jean-Pierre
Rogiest.

De vergadering wordt gestart om 18.15 Hr.
Besproken onderwerpen:
1. De uitstap in november, georganiseerd door onze broeder Luc Van Acker, zal doorgaan in de Bijloke, de
details volgen via de uitnodiging.
(ingang langs de Kluiskensstraat)
2. Het diner is voorzien te Gent, Onderbergen in het “ Pand” omdat hetgeen eerst was voorzien afgevoerd is
omwille van feit dat er slechts plaats was voor een beperkte aantal mensen. Het “Pandmenu” zal tevens
medegedeeld worden in de komende uitnodiging. De dag zal worden afgesloten in het café “ De Muze” te
Gent, Rekelingestraat (aan het Gravensteen, straat die het St Veerleplein verbindt met de Burgstraat)
3. Aan de broeders worden nog altijd suggesties gevraagd voor de nieuwjaarssamenkomst. Eén van de opties
is “Salons Caipirinha” te Merelbeke Burgemeester Maenhautstraat 92a (09/252.11.87) Het bestuur zal,
nadat Henri heeft contact opgenomen, eventueel ter plaatse gaan verkennen en proeven. Gezien de
positieve ervaring met de “Rooselaer” te Heusden wordt er eventueel ook overwogen om dit een tweede
maal te proberen. Er zijn nog geen andere suggesties binnen gekomen.
4. Voor de algemene vergadering van 15 december 2008 werd gereserveerd in de Oase te Wondelgem. De
prijs voor de Algemene Vergadering zal € 40,00 per persoon zijn.
5. Tijdens de volgende vergadering zal de wijziging van het Huishoudelijk Reglement besproken worden.
Jacques zal de suggesties aan de beheerraad doormailen evenals als aan Dominique Morel, met verzoek
om eventuele opmerkingen. Dit was niet klaar voor deze vergadering.
6. Er wordt nog eens gevraagd aan alle broeders of zij iemand kennen die een mal in latex kan maken van ons
“ beeld Julien “ zodat we een kopie kunnen maken van het hoofd. Christian heeft in ieder geval al
navraag gedaan bij zijn buurvrouw, die blijkbaar artieste is, en die zal een bestek bezorgen.
7. Bij de volgende algemene vergadering zal aan ieder gevraagd zich in 1 minuut voor te stellen (kwestie van
een idee te hebben over het huidig of vorig beroep)
8. Christian vraagt om een foto van André Crevits en van Françis De Pessemier. Jean-Pierre zal grasduinen in
de collectie en er één of meerdere doorsturen.
9. Jean heeft Wim bezocht die blijkbaar ervan geniet om een broeder nog eens te ontmoeten. Hierbij een
oproep aan al de broeders die zich geroepen voelen om eens binnen te springen bij Wim. Het adres in
Ronse zal nog eens medegedeeld worden.
10. De vergadering werd afgesloten om 19.50 Hr..
11. Volgende vergadering is gepland op maandag 1 december 2008 om 18.00 Hr. bij de penningmeester
Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent. Tijdens deze vergadering zal de agenda
van Algemene Vergadering worden vastgelegd.
------------------------- -----

Verslag van de beheerraad van maandag 1 december 2008
Aanwezig : Jacques Vervaet, Etienne Van Bever, Henri Deplus, Jean Statius , Jean-Pierre
Rogiest
Uitgenodigd: Dominique Morel voor voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement.
De vergadering wordt gestart om 18.00 hr
Besproken onderwerpen

13. De uitstap van 17 november was zeer geslaagd, zowel wat het bezoek, als het diner,
als het afsluitend bezoek aan de “Muze” betrof.
14. Ter voorbereiding van de algemene vergadering word de kastoestand onder de loep
genomen.
15. Tot op heden zijn er nog geen suggesties binnengekomen voor de komende
nieuwjaarsmaaltijd. Wel is Dhulhaege te Deinze opnieuw open, maar wellicht wordt
toch gekozen voor “De Rooselaer” Op de komende Algemene Vergadering wordt
hierover beslist.
16. Christian heeft navraag gedaan om van het “Hoofd van de Julien” te kopiëren, via een
latexmal, zijn buurvrouw wenst zich hier niet aan te wagen. Christian vraagt na bij St
Lucas.
17. Sommige genodigden vragen naar het verslag van uitstappen. Het is aan diegene die
uitnodigt om de genodigde eventueel iets door te sturen. Enkel de effectieve broeders
krijgen verslagen en uitnodigingen.
Wim Vanhoenacker is te bezoeken te Ronse, Oscar Delghusstraat 62 in de home “
Ter Wilgen” (telefoonnummer van Wim zijn verblijf: 055-38.82.10 )
18. De Algemene Vergadering op 15 december om 10.00 Hr gaat door in Oase te
Wondelgem. De kostprijs blijft op het niveau van vorig jaar namelijk € 40,00 De
leden van de beheerraad komen een half uurtje vroeger om de zaal voor te bereiden.
19. Agendapunten:
- openingswoord door de ondervoorzitter
- kort overzicht van de voorbije activiteiten door Jean-Pierre (uitstappen,
algemene vergadering, nieuwjaarsdiner en verslagen beheerraad)
- presentatie van de kastoestand door Henri
- lidgelden (leden, ereleden, genodigden, deelnemers zonder diner)

-

-

-

-

-

openstaande plaats van ceremoniemeester en openstaande plaats van raadslid.
Jean Statius stelt zich kandidaat als ceremoniemeester en Christian Van Parys
stelt zich kandidaat als raadslid.
Ontslag van eventuele broeders (voorlopig nog niemand opgegeven)
Kandidaten voor eventuele intronisatie: Paul Mortier, Guy Bolle, Lucien De
Rudder. Van andere kandidaten is er geen weet; voorstellen zijn welkom.
Foto-archief en uitgebreide ledenlijst: bedoeling en aanpassing
Suggesties voor een nieuw lokaal zijn nog altijd welkom, momenteel is er nog
geen interessant alternatief. Henri heeft wel connecties met de Union
Sandeman dicht bij het St Pietersplein te Gent.
Ontbijt bij de uitstappen
Activiteiten van 2009: voorstel maandag 20 april, 15 juni, 21 september, 16
november, algemene vergadering 14 december, nieuwjaarsdiner 7 februari
2010. Voorstellen worden gevraagd voor de uitstappen, voorstel om de
uitstappen liefst in de regio van Gent. (kostprijs bus) Een lijst met suggesties
ligt bij Christian en kan worden geconsulteerd en aangevuld.
De komende nieuwjaarsreceptie zal wellicht doorgaan in “De Rooselaer “ te
Heusden, andere voorstellen nog niet gekend, met voorstel dat de volgende
dames zullen uitgenodigd worden: Mevrouw Leisele, Mevrouw Vera Redelle,
Mevrouw Benny Dauwe, Mevrouw Romande (vriendin Julien Pauwels),
Mevrouw Stani Warchal.
Rondvraag
voorstelling van elke broeder (1 minuut per persoon)

20. Volgende vergadering is gepland op maandag 5 januari 2009 om 18.00 Hr bij de
penningmeester Henri p/a Drankenhandel Aldrank NV Sint Bernadettestraat Gent
21. De vergadering werd afgesloten om 19.25 Hr

